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  الفصل أدوات تحديد الموقعالدرس األول  األول المحور 

  الحصة  التاري    خ  

                                                                                              ؟ماذا نستخدم لمعرفة موقع أي مكان من حولنا              التهيئة                                                                    

 دافاأله

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يحدد العنارص األساسية -1

 للخريطة 

ح أهمية الخريطة -2   يشر

يوضح أوجه االختالف -3  

والصور الجوية  بير  الخرائط

 والصور الفضائية

يستخدم وردة البوصلة -4 

لتحديد االتجاهات األصلية 

 والفرعية

 الخريطة -1

 عنارص الخريطة -2

أهمية الخريطة -3

ي حياتنا 
 
 ف

  

خريطة 

 مرص

نموذج 

للجهات 

األصلية 

 والفرعية

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 التميير  بير  
التشابهات 
 واالختالفات
حب 

 االستطالع
 إدراك

 العالقات

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 
ي  الهدف

 مناقشة التالميذ ف 
 مفهوم الخريطة وعنارص الخريطة
لنستكشف )يستخدم ما 

تعلمه التلميذ لتصميم خريطة 
ي يعيش فيها

 مبسطة للمنطقة الت 

ي الفهم
 
 لنتعمق ف

 باستخدام طريقة المناقشة والحوار

ي الهدف  
 
ه أوجمناقشة التالميذ ف

تالف بي   الصور التشابه واالخ

 الجوية والصور الفضائية
 

ما المقصود -1

 بالخريطة؟

 اذكر عنارص الخريطة؟-2
أكمل أهمية وردة -3

 البوصلة   ................. 
اذكر أهمية الخريطة -4

 التلميذ–لكل من: الفالح 
 السائح؟ –الجيش 

أذكر أهمية مفتاح -5
 الخريطة؟

ي حياتنا؟( 2)                             ارص الخريطة؟أذكر عن( 1التقويم الختامي )         
 
 اذكر أهمية الخريطة ف

  تفعيل التعلم عن بعد عدم جوانب الضعف      جوانب القوة  تنوع استراتيجيات التعليم      

 
 

 

الوحدة 
 1 األولي 

 حممد جرب



           
 

ي  المحور األول
 
  الفصل المصادر االولية والمصادر الثانويةالدرس الثان

  حصةال  التاري    خ

 من أين نحصل عىل المعلومات؟      التهيئة                                                                 

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 مستخدمةال

ي 
 التقييم التكوين 

 يمي   التالميذ بي   المصادر-1

 األولية والمصادر الثانوية

يستخدم المصادر األولية -2 
والمصادر الثانوية للحصول 

 عىل المعلومات
يمي   بي   الحقائق واآلراء -3

حول معلومات متعلقة 
 بأحداث تاريخية

قناة السويس -1

يان االقتصاد  شر

 العالمي 

المصادر -2

ولية والمصادر األ

 الثانوية

الحقيقة -3

 والرأي

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 التميير  بير  
التشابهات 
 واالختالفات
حب 

 االستطالع 
 العولمة 
 إدراك

 العالقات

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

 قناةيتعرف التالميذ  الهدف
يان االقتصاد  السويس شر
 وأهميتها 

 لنتعلم )المناقشة والحوار(
يتعرف المصادر دف اله

 األولية والثانوية 

) ي
 لنكتشف )العصف الذهت 

يقارن التالميذ بي   الهدف 
 المصادر األولية والثانوية

ي الفهم 
 
()لنتعمق ف ي

 عصف ذهت 
يمي   التالميذ بي   الحقيقة الهدف 

 والرأي

أكمل تم افتتاح  -1
قناة السويس 
 عام ......... 

ما مصادر  -2
 عىلالحصول 

 المعلومات؟
قارن بي    -3

 الحقيقة والرأي 
كيف تقيم  -4

ي 
المعلومات الت 

 تجدها

                                                  ؟المصادر األولية والمصادر الثانوية للمعلومات( قارن بير  2)         ؟أهمية قناة السويساذكر ( 1التقويم الختامي )         

اتيجيات واس تنوعالقوة جوانب          تفعيل التعلم عن بعد عدمالضعف  جوانب   تخدام تكنولوجيا التعليم االسير

 

 

الوحدة 
 األولي 

2 



         

  الفصل موقع مرص بالنسبة للعالمالدرس الثالث  المحور األول

  الحصة  التاري    خ

 ؟                  مرص بالنسبة للعالمحدد موقع               التهيئة                                                                           

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يمير  المحيطات والقارات -1

 عىل خريطة العالم

ح-2 العالقة بي   موقع مرص  يشر
ي واقتصادها

 
 الجغراف

يناقش أهمية موقع مرص من -3

 الناحية الجغرافية واالقتصادية

  

القارات -1

 والمحيطات

موقع مرص -2 

ي 
 
 الجغراف

أهمية موقع مرص -3

ي 
 
 الجغراف

خريطة 

 العالم

 صور

البحث 

ي 
 
ف

نت  االنير

 المواطنة
 العولمة

التميي   بي   
الحقيقة 
 والرأي

 تعاون(-)فكرا لنتفاعل مع
عىل يتعرف التالميذ  الهدف

 القارات والمحيطات وموقع مرص
 ويقارن بي   القارات والمحيطات
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

يتعرف التالميذ الهدف     
ي وأهميته

 موقع مرص الجغراف 
ومراحل تطور سي  التجارة قديًما 

ا
ً
 وحديث

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

ي يستكشف موقع مرص الج
 
 غراف
نت والمصادر  ا باإلني 

ً
مستعين

 االولية والثانوية
 

 أين تقع مرص؟ -1

اذكر أهمية موقع  -2

؟ ي
 
 مرص الجغراف

قارن بير  القارات  -3

 والمحيطات؟

اذكر أهمية نهر  -4

 النيل؟

ما نتائج حفر قناة  -5

 السويس؟

تبة عىل-6  ما النتائج المي 

ي أرض 
 
جريان النيل ف

 مرص؟

ي  اذكر ( 1) التقويم الختامي          
 
 ؟قارن بير  القارات والمحيطات( 2) ؟أهمية موقع مرص الجغراف

     تفعيل التعلم عن بعد عدم   الضعف جوانب    تحقيق الهدف من الدرسالقوة جوانب           

 

 

الوحدة 
 3 األولي 

 حممد جرب



          

  الفصل     محافظات مرص    الرابع   الدرس  المحور األول

  الحصة  التاري    خ

                   أين تقع محافظتك؟         التهيئة                                                                                      

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات أنشط ة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يحدد موقع المحافظات عىل -1

 خريطة مرص

ي -2
يتحدث عن المحافظة الت 
ها من  يعيش فيها وعن غي 

 المحافظات
يحدد مواقع مختلفة -3

 باستخدام نظام تحديد المواقع
 gpsالعالمي 

 محافظات مرص-1

القاهرة عاصمة -2
 مرص

 يةالعاصمة االدار -3
 الجديدة

نظام تحديد -4
 gpsالمواقع العالمي 

خريطة 

 مرص

 صور

البحث 

ي 
 
ف

نت  االنير

 األطلس

 حب الوطن 

إدراك 
 العالقات
 العولمة

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 
عدد يتعرف التالميذ  الهدف

 محافظات مرص وموقع محافظته

 لنتعلم )المناقشة والحوار(
يتعرف التالميذ  الهدف مناقشة
فظة وتقسيم مفهوم المحا

المحافظات وموقع محافظة 
 القاهرة عاصمة مرص

) ي
 لنكتشف )التعلم التعاون 

نت  يستخدم التالميذ شبكة االني 
لجمع معلومات عن العاصمة 

 االدارية الجديدة
 

 ؟أين تقع محافظتك-1 

اذكر محافظات -2

 الوجه البحري؟

اذكر محافظات -3

؟  الوجه القبىلي

 ما عاصمة مرص؟-4

ت اذكر محافظا-5

 الحدود؟

ما أهمية العاصمة -6

 الجديدة؟االدارية 

                                     الجديدة؟اذكر أهمية انشاء العاصمة االدارية  ( 2)        ؟ محافظات الوجه البحرياذكر  (  1) الختامي التقويم          

     عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف                        استخدام تكنولوجيا التعليم       نب القوةجوا       

 

 

الوحدة 
 األولي 

4 



 

  الفصل علم مرص   الدرس الخامس المحور األول

  الحصة  لتاري    خا

 ؟ما ألوان علم مرص          التهيئة                                                                               

 األهداف

ي نهاي
 
ي أن ف

 ة الدرس ينبغ 

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

ح ما ترمز اليه رموز -1 يشر

 وألوان علم مرص وأهميته

ام -2 ا مختلفة الحي 
ً
يذكر طرق

 علم مرص

لعلم يفش تغي  شكل ا-3

 المرصي

 
 

مدلول األلوان -1

ي علم مرص
 
 ف

ام -2 مظاهر احي 

 العلم

تطور علم -3

 مرص

نماذج ألعالم -4

 بعض الدول

 

 

 صور

موسوعات 

 مطبوعة

أوراق 

مخصصة 

 للرسم

جمع 
 المعلومات
 المواطنة
 االنتماء

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 
شعورنا عندما نري يتعرف  الهدف

 ًيانجعله رمًزا وط علم بلدنا وأسباب
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

 مدلوليتعرف التالميذ      الهدف
ي علم مرص 

 
 وأيناأللوان والرموز ف

ام  يرفع علم مرص ومظاهر احي 
 العلم ومراحل تطوره

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

مراحل تطور العلم يتعرف 
  المرصي عير العصور

ي الفهم
 
() لنتعمق ف ي

  عصف ذهت 

نماذج يتعرف التالميذ الهدف 
 ألعالم بعض الدول

 مرص؟ما ألوان علم -1

ي -2
 
ما مدلول األلوان ف

 مرص؟علم 

ام العلم -3 ما طرق احي 

 المرصي؟

 أين نجد علم مرص؟-4

اذكر تطور علم مرص -5

 عير العصور؟

صف شعورك عند -6

 تحية العلم؟

 

ي علم اذكر ( 1التقويم الختامي )         
 
ام العلم   ( 2)                         مرص؟مدلول األلوان ف  المرصي؟اذكر طرق احير

اتيجيات التدريس                   جوانب القوة                   عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف                      تنوع اسير

           

 

الوحدة 
 األولي 

5 



 

ي محافظتنا وشعارها الدرس السادس المحور األول
 
  لفصلا  األعياد القومية ف

  الحصة  التاري    خ

 

ي تحتفل محافظتك بعيدها              التهيئة                                                            
؟منر  القومي

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات أنش طة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يحدد الحدث المرتبط -1
 بالعيد القومي لمحافظته 

ح سبب وجود شعار لكل -2 يشر
 محافظة

يمي   بي   شعار محافظته -3
 وعلم مرص

 يحدد رموز شعار محافظته -4
 ومدلول كل رمز

العيد القومي -1

 للمحافظة

مظاهر االحتفال -2

 بالعيد القومي 

 للمحافظة

 شعار المحافظة-3

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 الوطنية
ام الرموز  احي 
 توليد األفكار

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

 عىليتعرف التالميذ  الهدف
كيفية االحتفال بالعيد القومي 

 للمحافظة
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

   عىليتعرف التالميذ الهدف     
حافظة العيد القومي للم

االحتفال بالعيد وشعار  ومظاهر
 المحافظة

ي الفهم 
 
( )لنتعمق ف ي

 عصف ذهت 

ا الهدف 
ً
يصمم التالميذ ملصق
لالحتفال بالعيد القومي 

 للمحافظة

ي تحتفل -1
مت 

محافظتك بعيدها 

؟  القومي

 ما شعار محافظتك؟-2

ء يدل؟ ي
 وعىل أي شر

ما أسباب اتخاذ -3

 6محافظة القاهرة يوم 

ا ق
ً
ومًيأ من يوليو عيد

 لها؟

ما شعار محافظة -4
 القاهرة؟

ا قومًيا  ( 2)  ؟           ما شعار محافظتك( 1التقويم الختامي )         
ً
 لها؟لماذا اتخذت محافظة القاهرة السادس من يوليو عيد

  عدم تفعيل التعلم عن بعدوانب الضعف   ج                          تنوع استخدام تكنولوجيا التعليم          جوانب القوة                

 

 

الوحدة 
 6 األولي



 

       
 



 

  الفصل جمال أرضنا الدرس األول المحور األول

  لحصةا  التاري    خ

ي    التهيئة                                                                             
 
 مرص؟ما أهم المظاهر الطبيعية ف

 األهداف

ي نهاية الدرس 
 
ي أن ف

 ينبغ 

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

 يصف بعض مظاهر السطح-1
 يقرأ خريطة التضاريس-2
يقدم أمثلة لمظاهر السطح -3

ي محافظته
 
 ف
يستخدم الجهات األصلية -4

ي تحديد مواقع والف
 
رعية ف

  المظاهر الطبيعيةبعض 
 

المظاهر -1

ي مرص
 
 الطبيعية ف

خريطة -2

 التضاريس

بعض مظاهر -3

 سطح مرص

 

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 المالحظة 
 ادراك

 العالقات
تقدير جمال 
 الطبيعة
البيئة 
 والتنمية

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 
ي يحدد  الهدف

 
المظاهر الطبيعية ف

 مرص
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

 المظاهر الطبيعيةعىل  يتعرف الهدف

ي مرص
 
التضاريس وبعض  وخريطة ف

    مظاهر سطح مرص
ي لنكتشف )

 (التعلم التعاون 

يضع التالميذ قائمة بمظاهر 
 سطح مرص 

ي الفهم 
 
( )لنتعمق ف ي

 عصف ذهت 

ي الهدف 
يحدد مظاهر السطح ف 
محافظته ومحافظات أخري 

  الخريطة عىل

اذكر أمثلة للمظاهر -1

ي مرص؟
 
 الطبيعية ف

قارن بي   الجزيرة -2

 وشبه الجزيرة؟

 عرف الجبل؟-3

ي -4
 
ي ف

يشي  اللون البت 

 الخريطة عىل ........... 

 قارن بي   البحر النهر؟-5

حدد أوجه الشبه -6
واالختالف بي   السهل 

ي والسهل 
الفيض 

؟  الساحىلي

 ؟قارن بير  البحر والنهر من حيث التعريف مع ذكر مثال( 2)       ؟الجزيرة وشبه الجزيرةقارن بير    ( 1التقويم الختامي )         

اتيجيات التدريس                            جوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف   تنوع اسير

   

 

الوحدة 
 7 الثانية

 ربحممد ج



 

  الفصل الطقس والمناخ     الدرس الثاني     المحور األول

  لحصةا  اري    خالت

 مرص؟خريطة  عىلالسياحية واألثرية مواقع الحدد بعض         التهيئة              

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي التقييم الت
 كوين 

يحدد أوجه الشبه -1
 واالختالف بي   الطقس والمناخ

يحدد بعض أدوات قياس -2
 عنارص الطقس

ي -3
 
يسجل أحوال الطقس ف
ة زمنية  محافظته خالل في 

 محددة
 

 الطقس والمناخ-1

تنوع المناخ -2

 باختالف المواقع

ادوات قياس -3

 عنارص الطقس

دور التكنولوجيا -4

ي التعرف 
 
 عىلف

 الطقس

خريطة 

 رصم

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا  

 يفرق بي   الطقس والمناخ الهدف
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

يقارن بي   الطقس والمناخ  الهدف
ي تعير عن حالة الطقس 

والرموز الت 
 وأدوات قياس عنارص الطقس

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

 يالحظ خريطة مناخ قارة أفريقيا
 المناخ فيها ويحدد نوع

( ) لنبحث عن المعرفة ي
 عصف ذهت 

دور يتعرف التالميذ الهدف 
ي التعرف عىل 

التكنولوجيا ف 
ويتعرف خدمات األرصاد  الطقس
 الجوية

 عرف الطقس؟-1

 عرف المناخ؟-2

قارن بي   الطقس -3

 والمناخ؟

اذكر أدوات قياس -4

 عنارص الطقس؟

اذكر خدمات األرصاد -5

 الجوية؟

كل   اذكر استخدامات-6

من جهاز مقياس المطر 

؟ – مومي   الي 

 

  ؟اذكر أدوات قياس عنارص الطقس( 2)                            ؟  قارن بير  الطقس والمناخ  ( 1التقويم الختامي )         

 عدم تفعيل التعلم عن بعدالضعف    جوانب                           تنوع استخدام تكنولوجيا التعليم          جوانب القوة                
     

 حممد جرب

الوحدة 
 8 الثانية



 

  الفصل البيئات المرصية  الدرس الثالث   المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

ي  توقعالتهيئة                                                                           
 
ي يمكن أن تجدها ف

                                               مرص؟أنواع البيئات النر

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يتعرف بعض البيئات -1
 المرصية ويحدد مواقعها

ي يستنت-2
 
ج نوع البيئة ف

 محافظته
يستنتج أهم الخصائص -3

 الطبيعية للبيئات المرصية
 

 مرص بلد متعدد-1

 البيئات

خصائص -2

 البيئات المرصية

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

توليد 
 االفكار
 المالحظة
البيئة 
 والتنمية

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 
ي مرص الهدف

 
  يتعرف أنواع البيئات ف

 )المناقشة والحوار(لنتعلم 

أن مرص بلد  يتعرف الهدف
متعددة البيئات ويذكر 

 خصائص البيئات المرصية
ي لنكتشف )

 (التعلم التعاون 

موقع محافظته عىل يحدد 
 الخريطة ويحدد نوع البيئة

ي الفهم )
 
( لنتعمق ف ي

 عصف ذهت 

يطابق التالميذ البيئات الهدف 
 المرصية وخصائصها الطبيعية 

 

لبيئات اذكر أنواع ا-1

ي مرص؟
 
 الموجودة ف

اذكر خصائص البيئة -2

 الزراعية ظ

اذكر خصائص البيئة -3

 الساحلية؟

اذكر أهم الظاهرات -4

ي البيئة الساحلية 
 
 ف

اذكر خصائص البيئة -5

 الصحراوية؟

 

 ؟البيئة الساحليةقارن بير  البيئة الزراعية و  ( 2)     ؟    خصائص البيئة الساحليةاذكر   ( 1التقويم الختامي )         

 عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف                                                     تنوع استخدام تكنولوجيا التعليم جوانب القوة                

 

 
     

 

 حممد جرب

الوحدة 
 الثانية

الوحدة 
 الثانية

الوحدة 
 9 الثانية



 

ي بيئاتنا المرصيةالدرس الرابع  المحور األول
 

  الفصل  الموارد الطبيعية ف

  لحصةا         التاري    خ

ي الطبيعية المتوفرة أمثلة للموارد  اذكر التهيئة                                                                   
 
 ؟محافظتكف

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات أنشطة ا لتعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يمي   بي   الموارد الطبيعية – 1
ي البيئات المختلفة

 
 ف
ي -2

 
يحدد الموارد الطبيعية ف

 بيئته ومحافظته
يصف كيفية االستفادة من -3

ي التنمية
 
 الموارد الطبيعية ف

اًحا حول كيفية -4 يقد اقي 
االستفادة من الموارد 

ي بيئته
 
 الطبيعية ف

  

ي -1
 
الموارد الطبيعية ف

 البيئات المرصية

االستخدام -2

ي 
 
المستدام للموارد ف

 مرص

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 اتخاذ القرار
 المواطنة
تحمل 
 المسئولية

 

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

يذكر أمثلة للموارد  الهدف
ي محافظته

 الطبيعية ف 
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

الموارد الطبيعية  يتعرف الهدف
ي البيئات المرصية 

 ف 

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

ي 
يحدد الموارد الطبيعية ف 

  محافظته 
( فكر وصنف  ي

 )عصف ذهت 

ام االستخد يتعرف كيفيةالهدف 
ي مرص

  المستدام للموارد ف 

أذكر أمثلة للموارد -1

ي 
 
الطبيعية المتوفرة ف

 محافظتك ظ

اذكر الموارد الطبيعية -2

ي البيئا
 
 ت المرصية؟ف

اذكر أمثلة للموارد -3

ي مرص ظ
 
 المائية ف

اذكر أهمية الموارد -4

 النباتية؟

اذكر أمثلة للموارد -5

ي مرص؟
 
 المعدنية ف

ي مرص؟( 1التقويم الختامي )         
 
                                                                                                     اذكر أهمية المعادن؟-2                                اذكر أمثلة للموارد الطبيعية ف

اتيجيات التدريس                         جوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف                      تنوع اسير

 

 
     

 حممد جرب

الوحدة 
11 الثانية

1 



 

  الفصل  ت البئيئ  يي بددناالمشكالالدرس الخامس   المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

 لمشكلة تواجه بيئتك اذكر التهيئة                                                                                      
ا
      ؟مثاًل

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يحدد بعض المشكالت -1
ي مرص

 
 البيئية ف

يمي   سلوكيات التعامل -2
االيجابية والسلبية لموارد 

 البيئة
ح أكير عدد من -3

يقي 
شيد االستهالك  األساليب لي 

ح أكير عدد من ال-4
ل حلو يقي 

 لمشكالت البيئة
  

أمثلة للمشكالت -1

 البيئية

 تلوث الهواء

بة  تلوث الي 

 تلوث المياه

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 المسئولية
 

 تحديد
 المشكالت
جمع 

 المعلومات

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

 أمثلةالتالميذ يتعرف  الهدف
ي تواجه البيئة

 للمشكالت الت 
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

ي تنتج  دفاله
يحدد المشكالت الت 

 من سوء استخدام موارد البيئة
ي لنكتشف )

 (التعلم التعاون 
ي مرص 

 
ا لنهر النيل ف

ً
يصمم ملصق

ويذكر أسباب تلوثه ووسائل 
 الحفاظ عليه

( طبق وتعلم  ي
 )عصف ذهت 

يبحث التالميذ عن الهدف 
ي مرص 

مشكلة تلوث الهواء ف 
ويحدد األسباب والحلول 

  للمشكلة

مثلة للمشكالت أذكر أ-1

ي تواجه بيئتك؟
 الت 

اذكر أسباب تلوث -2

 الهواء؟

اذكر أسباب تلوث -3

 الماء؟

اذكر أسباب تلوث -4

بة؟  الي 

ار اذكر نتائج اال -5 رص 

 بالموارد الطبيعية؟

 

ي تواجه بيئتك؟                              اذكر ( 1التقويم الختامي )         
 اذكر أسباب تلوث الهواء؟   ( 2)   أمثلة للمشكالت النر

اتيجيات التدريس                            جوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف   تنوع اسير
 

 حممد جرب

الوحدة 
11 الثانية

1 



 

  الفصل شخصئا ت مصرئ  مؤثرةلدرس السادس  ا المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

ي تاري    خ مرص التهيئة                                                                     
 
   ؟   اذكر شخصية مؤثرة ف

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

رف التالميذ يتع-1
ي تاري    خ 

 
الشخصيات المؤثرة ف

 مرص
يتعرف شخصية جمال -2

 حمدان
يتعرف شخصية سيد -3

 درويش
يتعرف أهم أعمال سيد -4

 درويش وجمال حمدان
  

 جمال حمدان -1

 سيد درويش-2

 

 

 

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 المواطنة
تحمل 
 المسئولية

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

ة نشأيذ يتعرف التالم الهدف
وحياة جمال حمدان وسيد 

 درويش
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

يحدد التالميذ أهم أعمال  الهدف
 جمال حمدان وسيد درويش

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

ا 
ً
أو ألبوًما لجمال يصمم ملصق

 حمدان وسيد درويش
( طبق وتعلم  ي

 )عصف ذهت 

يبحث التالميذ عن الهدف 
أهم انجازات جمال حمدان 

 د درويشوسي

 أين ولد جمال حمدان؟-1

 أين ولد سيد درويش؟-2

 ما انجازات جمال حمدان؟-3

اذكر أهم أعمال سيد -4

 درويش؟

ي جمال حمدان؟-5
 
ي توف

 مت 

ي سيد درويش؟-6
 
ي توف

 مت 

 ؟أعمال سيد درويشأهم اذكر    ( 2؟                                 )أهم انجازات جمال حمداناذكر ( 1التقويم الختامي )         

اتيجيات التدريس                            جوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف   تنوع اسير
 

 حممد جرب

الوحدة 
 الثانية

12
1 



 

       



 

ي  المحور 
 
  لفصلا الحياة المستدامة      األولالدرس   الثان

  الحصة  

   ؟   أمثلة للموارد المتجددة اذكرالتهيئة                                                                                      

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يعطي أمثلة للموارد -1
 المتجددة وغير المتجددة

ح أهمية الحفاظ -2 يشر
 عىل الموارد المتجددة

يوضح طبيعة العالقة -3
بير  استهالك الموارد 
 وتعرضها للنفاد

 الموارد الطبيعية-1

المتجددة وغي  

 المتجددة

 عىلالمحافظة -2

موارد البيئة 

لتحقيق الحياة 

 المستدامة

ي -3
دور الحكومة ف 

الحياة  توفي  
المستدامة 
 للمواطني   

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

تحمل 
 المسئولية
 التنبؤ
 التنمية

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

د الموار يتعرف التالميذ  الهدف
 الطبيعية وكيفية استخدامها
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

يقارن بين الموارد  الهدف

المتجددة وغير المتجددة وكيفية 

الحفاظ على الموارد ودور 

 تحقيق حياه مستدامةالحكومة في 

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

يختار أحد الموارد المهددة 
بالنفاد ويذكر كيفية الحفاظ 

 عليها
ي الفهم

 
(  لنتعمق ف ي

 )عصف ذهت 
 السلوكياتالتالميذ  يحدد الهدف 

االيجابية والسلبية للتعامل مع 
  موارد البيئة

للموارد اذكرأمثلة-1

 ؟المتجددة

 ير اذكر أمثلة للموارد غ-2

 المتجددة؟

  اذكر أسباب تعرض-3

 ةالطبيعيالموارد 

 ؟للتلوث

اذكر جهود الدولة -4

لتحقيق حياة مستدامة 

؟  للمواطنير 

 ؟جهود الدولة لتحقيق حياة مستدامة للمواطنير  اذكر    ( 2)      ؟قارن بير  الموارد المتجددة والموارد غير المتجددة( 1التقويم الختامي )         

اتيجيات التدريس                            جوانب القوة                    عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف   تنوع اسير
 

13
1 

الوحدة 
 الثالثة 

 حممد جرب



 

  الفصل الحرف التراثئ       الدرس الثاني   المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

ي محافظتكالتهيئة                                                                               
 
اثية ف    ؟   أذكر أمثلة للحرف الير

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

الحرف يصف بعض -1
اثية الموجودة  الير

 بمحافظته

ح أهمية الحرف-2  يشر
اثية المتنوعة  الير

يوضح أهمية الحرف -3
اثية لالقتصاد  الير

ي -4
 

يوضح جهود الدولة ف
اثية  احياء الحرف الير

 شجع تراث بلدك-1

أنواع الحرف -2

اثية  والصناعات الير

ي مرص
 

 ف

أهمية الحرف -3

اثية  الير

 

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نتا  النير

 االتقان
 المواطنة
جمع 

 المعلومات

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

 الحرفيتعرف التالميذ  الهدف
اثية بمحافظته  الي 

 لنتعلم )المناقشة والحوار(
يشجع تراث بلده ويتعرف  الهدف

اثية  انواع الحرف والصناعات الي 
 وأهميتها

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

اجراء بحث عن حرفة من الحرف 
اثية ويبي   سبب االعجاب بها

 الي 
( بق وتعلم ط ي

 )عصف ذهت 

يذكر أهمية الحرف الهدف 
ي شبكة 

اثية والبحث ف  الي 
نت عن مراحل تطور هذه  االني 

  الحرف

اذكر أمثلة للحرف -1 

اثية   بمحافظتك؟الير

اذكر أنواع الحرف -2

اثية؟  الير

أذكر أهمية الحرف -3

اثية؟  الير

اذكر جهود الدولة -4

اثية ظ إلحياء  الحرف الير

لم  ا إذماذا يحدث -5

 تهتم

اثية  ؟الدولة بالحرف الير

 

 

اثيةاذكر ( 1التقويم الختامي )          اثيةاذكر    ( 2؟                                 )أنواع الحرف الير  ؟أهمية الحرف الير

اتيجيات التدريس                            جوانب القوة                  تفعيل التعلم عن بعدعدم جوانب الضعف   تنوع اسير
 

 حممد جرب

الوحدة 
 الثةالث

14
1 



 

  الفصل معًا لحئاة أيضل      الدرس الثالث  المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

      ؟بمحافظتكما الخدمات المتوفرة  التهيئة                                                                                     

 األهداف

ي نهاية الدرس
 
ي أن  ف

 ينبغ 

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

ح الفرق بير  السلع-1  يشر
 والخدمات

يقدم أمثلة ألنواع -2
ي محافظته

 الخدمات ف 
يربط بير  الخدمة أو -3

ي تقد
 مهاالمؤسسة النر

امه -4 يعير عن احير
للمؤسسات الخدمية 

 بمحافظته
  

الفرق بير  السلع -1

 والخدمات

ي -2
الخدمات النر

 تقدمها الدولة

مبادرة الدولة -3

 لتحسير  المعيشة

دور الفرد تجاه -4

ي 
الخدمات النر

 تقدمها الدولة

 

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

تحمل 
 المسئولية
 المواطنة
تحديد 

 لمشكالتا

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 
الميذ أمثلة يتعرف الت الهدف

ي محافظته
 
 للخدمات المقدمة ف

 لنتعلم )المناقشة والحوار(
يفرق بي   السلع  الهدف

ي 
والخدمات ويتعرف الخدمات الت 
تقدمها الدولة ومبادرة تحسي   

 المعيشة
ي لنكتشف )

 (التعلم التعاون 
ي تقدم 

يحدد أسماء األماكن الت 
 خدمات 

( طبق وتعلم  ي
 )عصف ذهت 

ي الهدف 
 يحدد الخدمات الت 

تقدمها المحافظة ويكتب عن 
 ثالث خدمات منها

ما الفرق بير  السلع -1

 والخدمات؟

ي -2
اذكر الخدمات النر

تقدمه الدولة 

؟  للمواطنير 

ماذا تعرف عن مبادرة -3

الدولة لتحسير  

 المعيشة؟

ماذا يحث إذا لم يتم -4

 بناء المدن والكباري؟

بم تفش اقامة حملة -5

 مليون صحة؟100

 

 ؟مليون صحة 100بم تفش اقامة حملة    ( 2؟                                 )الفرق بير  السلع والخدماتاذكر ( 1ويم الختامي )التق         

اتيجيات التدريس                            جوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف   تنوع اسير
 

 حممد جرب

الوحدة 
 الثالثة

15
1 



 

  الفصل حقوق األطفال   درس الرابعال المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

 لمشكلة تواجه بيئتك اذكر التهيئة                                                                                      
ا
   ؟   مثاًل

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  الدرسعنارص 

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

ح حقوق األطفال-1  يشر
 وكيف تكفل الدولة هذه

 الحقوق
يوضح حقوق ذوي -2

 االحتياجات الخاصة
ي -3

يستنتج الواجبات الت 
 يجب أن يقوم بها

 اعرف حقوقك-1

الجهود الدولية -2

لمحلية لحماية وا

 حقوق الطفل

حقوق ذوي -3

 االحتياجات الخاصة

 واجبات الطفل-4

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 التعاطف
 الرحمة
 المواطنة
ام النوع  احي 

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

 حقوقيتعرف التالميذ  الهدف
ي توفرها الدولة

 األطفال الت 
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

يتعرف حقوقه والجهود  الهدف
الطفل  الدولية والمحلية لحماية

 وحقوق ذوي االحتياجات الخاصة
ي لنكتشف )

 (التعلم التعاون 
ي يتمتع 

يكتب قائمة بالحقوق الت 
ي بلده

 
 بها ف
( طبق وتعلم  ي

 )عصف ذهت 

يستنتج أنواع الحقوق الهدف 
ي يتمتع بها األطفال وأهمية 

الت 
وجود مواثيق تحفظ هذه 

  الحقوق

اذكر أمثلة لحقوق -1

 الطفل؟

 اذكر الجهود الدولية-2

 لحماية حقوق الطفل؟

اذكر جهود مرص -3

 لحماية حقوق الطفل؟

اذكر حقوق ذوي -4

 االحتياجات الخاصة؟

 اذكر واجبات الطفل؟-5

 ؟واجبات الطفلاذكر    ( 2)                 ؟      جهود مرص لحماية حقوق الطفلاذكر ( 1التقويم الختامي )         

اتيجيات التدريس                            تنوع اسجوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف   ير
 

 حممد جرب

الوحدة 
 الثالثة

16
1 



 

  الفصل ومهارا ت المستقبل مهنالخامس    الدرس  المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

ي ستالتهيئة                                                              
ي المستقبلما الوظائف النر

 
   ؟   عتقد أنها تكون ف

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يتوقع األعمال والمهن -1
ي المستقبل

ي تسود ف 
 الت 
لوظائف والمهن يحدد ا-2

ي يجب 
المتوفرة والمهن الت 

 استحداثها

يوضح بعض التحديات -3
ي المجتمع

 
 المستقبلية وأثرها ف

ي يجب -4
 يحدد المهارات الت 

 أن يمتلكها للقيام بمهنة معينة

اختالف المهن -1

 وتطورها

 تأثي  التطور العلمي -2

ي   عىلوالتكنولوجر

 المهن

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

حل 
 المشكالت
 العولمة
 المواطنة
 التنبؤ
 

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 
 أمثلة للوظائفيتعرف التالميذ  الهدف

ي المستقبل
 
ي ستكون ف

 الت 

 لنتعلم )المناقشة والحوار(

 يذكر اختالف المهن الهدف
وتطورها ويتعرف مهن ومهارات 
 ىلعالمستقبل وتأثي  التطور العلمي 

 المهن
ي لنكتشف )

 (التعلم التعاون 
ي 
يبحث عن أكير عدد من المهن الت 

ي مرصي
 
 مكن استحداثها ف
( طبق وتعلم  ي

 )عصف ذهت 
يكتب التالميذ قائمة بالمهن الهدف 

ي ثم 
ي الماض 

 
ي كانت سائدة ف

الت 
ي الوقت الحالي 

 
 اختفت ف

اذكر أمثلة للوظائف -1

 
ا

ي تستحدث مستقبل
 النر

اذكر مهنة قديمة -2
 اختفت حالًيا؟

من الشخص الذي -3
يوصل الرسائل 
قيات؟  والير

العبارة دلل عىل صحة -4
ورة التسلح بالمهارات  رص 

 المختلفة؟
اذكر دور العلم -5

ي تطور 
 

والتكنولوجيا ف
 المهن؟

ي المستقبلاذكر أمثلة ( 1التقويم الختامي )         
 
ي ستكون ف

 حالًيا؟اكتب أمثلة لمهن انقرضت    ( 2)       ؟للوظائف النر

اتيجيات التدريس  جوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف                             تنوع اسير
 

 حممد جرب

الوحدة 
 الثالثة

17
1 



 

  الفصل المستثمر الصغئر     الدرس السادس  المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

   ؟   هل تدخر جزًءا من مرصوفكالتهيئة                                                                                      

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

البنوك يفش أهمية -1
 والمجتمع للفرد 

يوضح العالقة بي   -2
االدخار واالستثمار 

 واالستهالك
 يوضح أهمية االدخار-3

أهمية انشاء -1

 البنوك

كيفية ادخار -2

 المال

ريطة خ

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

تحمل 
 المسئولية
 اتخاذ القرار
 االدخار
 المواطنة

 تعاون(-)فكر لنتفاعل معا

 التالميذ كيفيةيتعرف  الهدف
 ادخار المال 

 لنتعلم )المناقشة والحوار(
يتعرف أهمية انشاء  الهدف

تبة  انشاء  عىلالبنوك والنتائج المي 
ي تقدمها  مرص والخدماتبنك 

الت 
 البنوك

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

 االدخار يوضح العالقة بي   
 ستثمار واالستهالكواال 

( )عصطبق وتعلم  ي
 ف ذهت 

 يدرك أهمية االدخارالهدف 

اذكر أهمية انشاء -1

 البنوك للفرد والمجتمع؟

تبة عىلي -2
ما النتائج المي 

 مرص؟انشاء بنك 

بم تفش تأسيس بنك -3

 ؟1221مرص عام 

وطنية طلعت  عىلدلل -4

 حرب؟

 ؟كيفية ادخار المالاذكر     ( 2)                                 والمجتمع؟أهمية البنوك للفرد اذكر ( 1التقويم الختامي )         

اتيجيات التدريس                            تنوع اجوانب القوة                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف   سير
 
 

 حممد جرب

الوحدة 
18 الثالثة

1 



 

  لفصلا شخصئا ت مصرئ  مؤثرة السابع الدرس   المحور األول

         التاري    خ
  لحصةا

   ؟   من مؤسس بنك مرص التهيئة                                                                                      

 األهداف

ي أن 
ي نهاية الدرس ينبغ 

 
 ف

  يكون التلميذ قادًرا عىل أن

المصادر  عنارص الدرس

 واألدوات 

المهارات 

والقيم 

 بالدرس

اتيجيات  أنشطة التعلم واالسير

 المستخدمة

ي 
 التقييم التكوين 

يتعرف عىلي شخصية  -1
 محمد طلعت حرب

يتعرف انجازات محمد  -2
 طلعت حرب

يتعرف مؤلفات محمد  -3
 طلعت حرب

شخصية طه يتعرف  -4
 حسي   

يتعرف مؤلفات طه  -5
 حسي   

من هو محمد -1

 حرب؟طلعت 

 انجازاته-2

 رؤيته-3

 مؤلفاته-4

 وفاته-5

 

 

خريطة 

 مرص

 صور

ي 
 
البحث ف

نت  االنير

 المواطنة
تحمل 
 المسئولية

 تعاون(-)فكرلنتفاعل معا 

نشأة يتعرف التالميذ  الهدف
وطه  محمد طلعت حرب

 حسي   
 لنتعلم )المناقشة والحوار(

انجازات محمد يحدد  الهدف
 طلعت حرب ومؤلفات طه حسي   

ي لنكتشف )
 (التعلم التعاون 

ا 
ً
أو البوًما لمحمد يصمم ملصق
 وطه حسي    طلعت حرب

( طبق وتعلم  ي
 )عصف ذهت 

 أهميبحث التالميذ عن الهدف 
أعمال محمد طلعت حرب 

 ي   ومؤلفات طه حس

من هو محمد طلعت -1

 حرب؟

ي ولد طه -2
؟منر  حسير 

ي ولد محمد طلعت -3
منر

 حرب؟

ما انجازات محمد -4

 حرب؟طلعت 

طه اذكر مؤلفات -5

؟  حسير 

اذكر مؤلفات محمد -6

 حرب؟طلعت 

؟أهم مؤلفات طه اذكر    ( 2؟                                 )انجازات محمد طلعت حرباذكر ( 1التقويم الختامي )           حسير 

اتيجيات التالقوة       جوانب                  عدم تفعيل التعلم عن بعدجوانب الضعف                                دريس             تنوع اسير

 حممد جرب

الوحدة 
 الثالثة

19
1 




